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Zpravodaj obce Hrádek: 
 
 

 
 

Informace občanům: 

Z jednání Rady 
Včera 7. února 2023 zasedla Rada obce Hrádek.  Rada vyslechla zprávu starosty o činnosti 
obce a úřadu za období od posledního jednání Rady. Rada projednala došlé nabídky na 
připravované stavební akce. „Výměna oken v bytových domech č. p. 190 a 191 Hrádek“, 
„Rekonstrukce hřbitovní zdi – Zdouň“ a „Oprava hřbitovní zdi ve Zbynicích“. Rada dále 
projednala zajištění opravy vodojemu na Čermné a přípravu projektové dokumentace na akci 
„Škola Hrádek u Sušice – Podkroví s odbornými učebnami“. Dále byla projednána příprava 
žádosti o dotaci na pořízení zahradních kompostérů a došlé žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce. Byl schválen nákup herních prvků na odpočinkové plochy do Čejkov a 
Hrádku a nákup zahradního domku pro základní školu, který bude sloužit na uskladnění 
zahradní techniky. Na závěr Rada projednala pět došlých podnětů. 
 
 
Oznámení spolku Svatojánci 
Spolek Svatojánci pořádá příměstský tábor v obci Hrádek na motivy pohádky Princezna ze 
mlejna v termínu od 31. 7. 2023 do 4.8.2023. Čas setkávání je od 7:30 do 16:30 hodin. Tábor 
jsou vhodný pro děti už od 3 let. Hlavní vedoucí je Stanislav Jílek.  
. 
Informace o konání valné hromady Honebního společenstva Hrádek 
Starostka Honebního společenstva Hrádek spolu s výborem svolává volební valnou hromadu, 
na kterou zve všechny jeho členy. Datum jednání je tuto sobotu 11. února. 2023 od 16.00 
hodin v hostinci „U Kůsů“ v Čejkovech. 
Pokud se některý člen nemůže zúčastnit osobně, žádáme, aby poskytl plnou moc tomu 
členovi, který se zúčastní. Na plnou moc je nutno uvést celkovou výměru vašich honebních 
pozemků. Pozvánky včetně programu jsou rovněž umístěny na veřejných vývěsních tabulích 
jednotlivých obcí. Děkujeme a žádáme o vaši hojnou účast. 

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na kadeřnické odpoledne 
Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se od 16:00 hodin v hasičské zbrojnici v Hrádku uskuteční Kadeřnické 
odpoledne. Žáci SOU Sušice předvedou ukázky stříhání, masáže rukou, parafínové zábaly 
rukou a pomocí přístroje také prohlédnou kvalitu vašich vlasů a vlasové pokožky. Na jejich 
doporučení si budete moci na místě zakoupit i vlasovou kosmetiku. Vše ostatní bude zcela 
zdarma. Přijďte a využijte této skvělé nabídky.  
 



Maškarní průvod v Hrádku 
Tradiční maškarní průvod obcí Hrádek se uskuteční v sobotu 18.2.2023. Sraz masek je v 9.00 
hodin před budovou obecního úřadu, odkud bude následovat průvod obcí. Hospůdka U Píny 
bude tento den od 17. 00 hodin otevřena. 
 
Pozvánka na hasičský ples do Čejkov 
Sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech pořádá v sobotu 18. 2. 2023 Hasičský ples v hostinci 
u Kůsů. Ples bude zahájen ve 20:00 hodin. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina 
HARMONY. Každá vstupenka postupuje do slosování o hodnotné ceny. Zveme všechny 
příznivce hudby k hojné účasti. 

Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum dnes slaví: 
 
8.2.2023  Marie Burešová    60 let 
 
 
                         
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
10.2.2023  Naďa Kluchová    75 let 
 
Přejeme oslavenkyním pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K významnému 
životnímu jubileu posíláme písničku. K blahopřání paní Marii Burešové se připojuje Český 
červený kříž v Hrádku. 
 


